
3a. expedició del GECT 
 

Gran Paradiso – Serralada dels Alps (Itàlia) 
 

Cim aconseguit :   Gran Paradiso     4.061m. 
Cim intentat:          Mont Blanc.         4.807m. 
 
Dades : del 22 de juliol al 2 d’agost  de 1985 
 
Participants : Joan Gassol  i Toni Coll 
 
Itinerari: Sortim del Camp de Tarragona el dia 22 i anem fins el càmping “Les 5 
Vallées” de Briançon. L’endemà dia 23 anem cap a la Vall d’Aosta i arribem al 
càmping de Pont al migdia i ens assabentem que en el Refugi Vittorio 
Emanuelle II, no admeten reserves fins el dia 25 per la nit, per tant decidim 
passar el dia 24 descansant i el dia 25 pujar d’una tirada fins el cim.  
 
Dia 25, a dos quarts de tres de la matinada sortim del càmping de Pont 
(1.960m.) i pugem cap el Refugi (2.732m.). A dos quarts de cinc hi arribem i 
aprofitem per esmorzar uns cafès amb llet mentre veiem que la gent que hi ha 
passat la nit es preparen per l’ascensió, sembla ser que el temps serà molt bo i 
estem disposats a aprofitar-ho.  
 
 

  
 
A dos quarts de sis del matí sortim del Refugi i ens encaminem cap el cim, 
primer per sobre dels grans blocs i tot seguit ja per sobre de les congestes de 
neu que donen pas als grans platós de les geleres. Al ultrapassar els 3.800m. 
notem una mica l’alçada i alentim el pas de manera involuntària, saltem la 
coneguda rimaia, que en aquesta ocasió no presenta dificultat i ens enfilem 
sobre les roques del tram final. El cim presidit per la Santa Madonna sembla un 
autèntic castell i l'últim pas per atansar-se és un exposat flanqueig per un 
passadís de menys d’un pam d’amplada que salvem assegurant-nos 
mútuament amb la corda que portem. Arribem al cim a les 10 hores del matí. 
 



  
 
Desprès de restar una hora al cim contemplant el Mont-Blanc, el Cerví i el 
Mont-Rosa iniciem un ràpid descens. A la una del migdia ja tornem a estar al 
Refugi, fem un mos i a les dues menys deu tirem avall, arribant al càmping a 
tres quarts de tres, just per cel·lebrar-ho amb una bona pizza. 
 
El dia 26 anem a Courmayeur, passem el túnel del Mont-Blanc i arribem a 
Chamonix a mig matí, donem un vol i anem a instal·lar-nos al càmping “Les 2 
Glaciers” prop del poble de Les Houches (993m.). El dia 27 a quarts de vuit 
sortim del càmping i anem a l’estació de les Houches, prenem el” 
Telephérique”  a Bellevue (1.794m.), desprès el “Tramway du Mont-Blanc” fins 
“Le Nid d’Aigle” (2.372m.) i a les 8h.50m, iniciem la caminada cap a Les 
Rognes i al Refugi de Tête Rousse (3.167m.), hi arribem a dos quarts d’onze i 
esmorzem.  
 

  
 
A les 11h.10m. continuem pujant passem el mític Gran Couloir i ascendim per 
la pedregosa aresta fins que a quarts de dues arribem al Refugi de l’Aiguille du 
Goûter (3.817m.) on dinem, sopem i pernoctem. El dia 28 a les dues del matí 
quan preparàvem la sortida cap el cim, amb l’enrenou i les preses per sortir del 
refugi, un dels membres de l’expedició rellisca en el gel i es lesiona, 
impossibilitant la continuació de l’ascensió. 
 
La resta de dies els passem entre l’hospital i visitant Chamonix. 
 


